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Conceito de Cursos – INEP/MEC

▪ CONCEITO ENADE – Avalia os cursos de graduação a partir dos resultados 
obtidos pelos estudantes no Enade.

▪ O cálculo do Conceito Enade leva em consideração o número de estudantes 
participantes no exame com resultados válidos;

▪ O desempenho dos estudantes participantes na parte de Formação Geral do 
exame;

▪ O desempenho dos estudantes participantes na parte de Componente 
Específico do exame. 



Conceito de Cursos – INEP/MEC
▪  IDD – O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado

-  Mede o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes. 

- Considera os desempenhos no Enade e no Enem.

-  O cálculo trabalha com o número de estudantes concluintes participantes no Enade com 
resultados válidos;

 - O desempenho geral dos estudantes participantes no Enade; 

 - O desempenho dos estudantes no Enem nas áreas de ciências da natureza, ciências 
humanas, linguagens e matemática;

- O número de participantes no Enade com a nota do Enem recuperada.  



Conceito de Cursos – INEP/MEC

▪ CPC – O Conceito 
Preliminar de Curso 

 -COMBINA, EM UMA ÚNICA MEDIDA, 
DIFERENTES ASPECTOS RELATIVOS AOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO:

✔   Desempenho dos estudantes,

✔  Valor agregado pelo processo formativo 
oferecido pelo curso,

✔  Corpo docente 

✔ Percepção dos estudantes sobre as 
condições de ensino ofertado pela 
instituição. 

✔Leva em consideração a nota dos concluintes no enade; 

✔A nota do indicador de diferença entre o desempenho 
observado e esperado; 

✔A proporção de professores mestres; 

✔A proporção de professores doutores; a proporção de 
professores em regime de trabalho parcial ou integral;

✔ A média das respostas do questionário do estudante 
referentes à organização didático-pedagógica; 

✔A média das respostas do questionário do estudante 
referentes à infraestrutura e às instalações físicas; 

✔A média das respostas do Questionário do Estudante 
referentes às oportunidades de ampliação da formação 
acadêmica e profissional



Conceito de Cursos – INEP/MEC

▪ IGC – O ÍNDICE GERAL DE 
CURSOS RESULTA DA 
AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

 É uma média ponderada que  
ENVOLVE: As notas contínuas do CPC e 
dos conceitos de avaliação dos cursos 
de programas de pós-graduação stricto 
sensu, atribuídos pela CAPES.

O cálculo do IGC leva em consideração:
- as notas contínuas de CPC referentes aos 

cursos de graduação avaliados no triênio 
2017-2018-2019, considerando o CPC 
mais recentemente publicado para cada 
curso;

-  o número de matrículas nos cursos de 
graduação; 

- os conceitos dos cursos de mestrado e 
doutorado atribuídos pela CAPES na última 
avaliação divulgada oficialmente; 

- o número de matrículas nos cursos de 
mestrado e doutorado



ENADE INDICADORES–INEP/MEC



AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO

Inscrição dos estudantes ingressantes e 
concluintes habilitados

Coordenador de curso 6 de julho a 08 de agosto de 2022

Retificação de ações relativas ao 
enquadramento e às inscrições

Coordenador de curso 9 de agosto a 31 de agosto de 2022

Alteração do local de prova para os 
estudantes em mobilidade acadêmica

Coordenador de curso 1º de setembro a 09 de setembro de 2022

Preenchimento do Questionário do 
Coordenador de Curso

Coordenador de curso 28 de novembro a 09 de dezembro de 
2022

Registro de Declaração de 
Responsabilidade da IES

Coordenador de curso A partir de 4 de janeiro de 2023

Solicitação de Dispensa de Prova pela IES Coordenador de curso 4 a 20 de janeiro de 2023

 Análise e deliberação, por parte da IES, 
das solicitações de dispensa dos 
estudantes

Coordenador de curso 4 a 27 de janeiro de 2023

Recurso das solicitações de dispensa da 
IES indeferidas pelo Inep

Coordenador de curso 28 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023
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CONCEITOS ENADE

CURSOS ENADE 2015 ENADE 2018

C. ECONÔMICAS MOSSORÓ NOTA 2 NOTA 1

C. ECONÔMICAS PAU DOS FERROS NOTA 2 NOTA 1

C. ECONÔMICAS ASSÚ NOTA 2 NOTA 1



CONCEITO GERAL


